Zondag 1 januari 2017
Erediensten

Voorganger

Ouderling

Organist

Zaterdag 31 december 2016 oudejaarsdag
15:30 uur Stephanuskerk
ds. W. van der Wel
mw. D. Eggengoor
19:00 uur Stephanuskerk
ds. W. van der Wel
mw. M. Wanders
14:00 uur De Opgang
ds. W. van der Wel
dhr. L. Schrotenboer
e
e
e
Collecten 1 Diaconie 2 Kerk
3 Onderhoudsfonds

mw. H. Davenschot
dhr. T. Broekroelofs
dhr. J. Kamphuis

Zondag 1 januari 2017
10:00 uur Höftekerk
ds. A.de Lange
mw. M. Cuperus
10:00 uur De Opgang
ds. W. van der Wel
fam. Kramer
19:00 uur Stephanuskerk
ds. W. van der Wel
fam. Drenth
e
e
e
Collecten 1 Diaconie 2 Kerk
3 Onderhoudsfonds

mw. H. Davenschot
dhr. J. Kamphuis
dhr. J.Broekroelofs

Tijdens de diensten is er geen oppas en kindernevendienst.
Orde van diensten
Höftekerk 10:00 uur welkom; aanvangslied: Ps 91: 1; stil gebed; begroeting; vervolg aanvangslied: Ps 91: 7;
verootmoediging (gebed); leefregel: Ef 6: 10-18 (BGT); Lied 799: 2 en 4; gebed van de zondag; lezen: Gen 12: 1-9 (NBV);
Lied 513: 1 t/m 4; lezen: Luc 14: 25-35 (NBV); Lied 836: 1, 2 en 4; prediking; Lied 941: 1 t/m 4; mededelingen; dank- en
voorbeden, stil gebed, onze Vader; inzameling der gaven; slotlied: 858: 1 t/m 4; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
Orde voor de avonddienst in de Stephanuskerk en de morgendienst in Radewijk 150a; stil gebed; votum en groet;
Gebed bij de opening van de bijbel; lezing: Numeri 6:22-24; Lucas 2:21; 512: 1-4; Overdenking; 23C:1-3, 5; Dankgebed en
voorbeden; inzameling; slotzang: 418:1-3’; Zegen; Gezang 418: 4 als ‘amen’.
Bij de avonddiensten Vanaf 1 januari vieren we de avonddiensten in één kerkgebouw: de Stephanuskerk. Om de beurt zijn
de kerkenraden verantwoordelijk voor de invulling van een avonddienst. We kunnen – en dat is heel aardig! – dus heel
verschillende diensten verwachten. De Algemene Kerkenraad – blijkbaar heel enthousiast! - heeft bepaald dat de eerste
dienst al direct op 1 januari plaatsvindt. Ik (wvdw) kan me niet herinneren dat ik ooit ben voorgegaan in een avonddienst op
Nieuwjaarsdag en ik denk dat jullie als gemeenteleden ook (bijna?) nog nooit op nieuwjaarsdag een avonddienst hebben
meegemaakt. Wél, dan is dit voor jullie en mij een unieke kans dat mee te maken! Ik zeg: doen!!!!
We gaan direct op de eerste zondag van het nieuwe jaar – 1 januari - met elkaar proeven hoe dat is: samen avonddiensten
vieren! Het gaat over “zegen delen” en we gaan dat op een bijzondere manier doen, zoals ik het onlangs in Engeland
meemaakte. Welkom dus!
WIJKBERICHTEN
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653.
Zieken In de Isalakliniek te Zwolle op de afd. cardiologie is opgenomen dhr. J. Willems, Sportlaan 11. Mw. Meijer-Meijer
(Bramerstraat 36) is opgenomen in het RZZ (k. 142) mw. D. Veldsink-vd Kamp (Mulderij 215) is weer thuis.
Mw. J.E. de Lange-van der Lugt heeft om gezondheidsredenen haar werk tijdelijk neergelegd. In dringende gevallen neemt u
contact op met haar man ds. de Lange (266653)
Agenda maandag 2 januari WilhelminaPleinOverleg 19:30 uur Schakel; maandag 2 januari Moderamen CNoord, 20:30 uur
Schakel
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Mw. H. Grendelman, Salland 4, is in CFH om te revalideren. Mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13, is voor
revalidatie in Clara Feyoena Heem. Welgelegen, Gramsbergen: Mw. Reinders-Roelofs, Verlengde Korte Steeg 3. Dhr. J.
Weerts, Schoutenhof 49, is weer thuis uit het ziekenhuis. RZZ: Dhr.H.Spijkers, J.C.J.v Speijkstraat 6 (wacht op een operatie in
Zwolle). RZZ: Jannes van der Velde, Bruchterbeekweg 20A, Brucht. RZZ dhr A.Potgieter, Bisschopshof 53 (wachtend op een
operatie in Zwolle). Mw. H. Altena-Otten, Bisschopshof 66, is voor revalidatie naar Clara Feyoena Heem gegaan.
Mw. Neeltje Jonkers is vrij t/m 8 januari, ds Noordmans neemt waar.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Baaldervelddiensten januari op zondag 8 januari is er de nieuwjaarsbegroeting; ook is er dan de doop van twee kinderen.
Daarna is er dienst op zondag 22 januari. De diensten in de Beek beginnen om 10:30 uur. Welkom !
Theatersolo De avonddienst op zondag 22 januari om 19.00 uur in de Stephanuskerk wordt door wijkgemeente Baalderveld
ingevuld met de solotheater voorstelling “Spiegeltijd” van Kirsten Benschop. Herkenbare levensvragen worden gesteld als een
zoektocht naar het essentiële van ons bestaan. Zie ook de VoTo folder. Welkom op zondagavond bij deze aansprekende
voorstelling in de Stephanuskerk.
Experimentele diensten In onze wijkgemeente zoeken we nieuwe aansprekende vormen van vieren en samenkomen, denk
aan de wandeltocht, Palmpasen aan de Hoogenweg en de interactieve momenten in de diensten en workshops. Op zondag
29 januari is er om 10:30 uur in de Wanne ( ! ) een Baaldervelddienst met als thema “Samen vluchtelingenwerk delen.” Van
harte welkom.

WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Baalderdienst Op zondag 8 januari om 10:00 uur is de eerste Baalderdienst van het nieuwe jaar in sporthal de Kamp. Het
thema luidt: “de gein om niet perfect te zijn…”. De Voorganger in deze dienst is Ds. Van der Wel, Bert Slijkhuis is de organist
en het liedboekkoor, o.l.v. Ina Bosscher zingt mee. Natuurlijk is er Tiener op Zondag, een leuk werkje voor de jongere
kinderen en er is oppas. Na de dienst zal er weer gelegenheid zijn om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar onder
het genot van een kopje koffie of ranja. We nodigen iedereen van harte uit!
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345 geen wijkberichten ontvangen.
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De Jarigen
Mw. G. Klaassen-Kiers,Bruchterweg 60, 7772 BH Hardenberg
Dhr. G. Borneman Burg Bramerstraat 70,7772 CE Hardenberg
Mw. Z. Schuttert-Ligtenberg, De Spinde 20, 7772 HB Hardenberg
Mw. H. Bouwhuis-Breukelman, JCJ v. Speykstraat 14/007, 7772 ZC Hardenberg
Mw. A. Wilpshaar-Leferink, Burg Bramerstraat 120 7772 CE Hardenberg
Mw. J. Stegeman-Klokkers, Havenweg 146 7772 AG Hardenberg
Mw. J. Knol-van de Sande, De Achterbrink 2 7771 BX Hardenberg
Mw. J. Hendriks-Klein-Neerken, Drs. G. Jonkerlaan 21, 7772 CJ Hardenberg
Mw. W.J. Weitkamp-Nijmeijer, Haarweg 9, 7691 PS Bergentheim
Dhr. A.J. Mastwijk Lage Gaardenstraat 68, 7772 CN Hardenberg
Mw. G. Smit-Schröer, Drs. G. Jonkerlaan 8, 7772 CH Hardenberg
Dhr. J. Ottens, Knopkruid 37, 7772 LS Hardenberg
Mw. H.E. Geertjes-Lennips, M Harmszn Trompstraat 10, 7772 ZH Hardenberg
Mw. H.G. Veltink-Hulsegge, Havenweg 10, 7772 AG Hardenberg
Mw. G. van den Berg-Dommerholt, Karel Doormanlaan 5, 7772 XW Hardenberg
Dhr. C. Blok, Wielenweg 4, 7791 HA Radewijk
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Mededelingen
Collectemunten Op donderdag 5 januari kunt u van 11 tot 11.30 uur collectemunten halen in de Schakel.
Wandelen Zondag 8 januari 2017 is het weer zover. U komt toch ook gezellig wandelen? Net als voorgaande jaren bij Jan en
Jannie Reinds aan de Heemserveldweg 6 in Heemserveen. Deze keer hebben wij twee routes uitgezet, een langere route die
begint vanaf 15.30 uur en de route ‘door de tuinen’ die begint om 16.00 uur. Lekker wandelen of zomaar even bij praten onder
het genot van een glaasje glühwein of lekker warme chocolademelk. Meedoen is gratis, wel staat er een bus voor een gift voor
de gemaakte kosten. Zo mogelijk opgeven per mail: reind791@planet.nl of per tel. 260381. Graag tot ziens! bestuur
activiteiten commissie Hessenwegkerk.
Boekenmarkt Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk op zaterdag 4
februari 2017 weer een boekenmarkt. Ruimt u nog boeken of oude ansichtkaarten (dorp- en stadsafbeelding) op en wilt u ze
voor dit doel beschikbaar stellen? Dan kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen (0523-263081) of
gerritjan.truus@hotmail.nl
Top 2000 Op 12 februari houden we in Baalder een Top 2000 dienst met als thema: Deel je muziek! In de Top 2000 staan
veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Wat is
uw/jouw favoriete muziek uit de top 2000? Stemmen kan tot begin januari op: http://www.top2000kerkdienst.nl/hardenberg/ of
via een stemformulier af te halen bij Marjan Kieft, Zonnehof 2 of Maureen Hekert, Baalder Esch 93
Samen Delen de kerstpakketten actie We mochten erg veel kerstpakketspulletjes ontvangen. Veel mensen hebben ons
geholpen (spullen verzamelen, nieuwe pakketten maken, rondbrengen e.d.). Een aantal bedrijven/supermarkten uit
Hardenberg e.o doneerden goederen en dozen. Hier en daar kregen we een gevulde enveloppe toegedrukt. Het was
hartverwarmend. Iedereen heel hartelijk bedankt. Er werden ruim 250 pakketten rondgebracht in Hardenberg en (nabije)
omgeving. Er is een gedicht in de vorm van een kerstkaart bij elk pakket ingekomen als groet van de kerken. „Kerstmis“.
Kerstmis, zo mooi en wit/maar we vergeten dit:/Jezus werd geboren/dat moet iedereen weten en horen./Het is een groot
feest/voor wie dit gedicht leest./Een vrolijk kerst aan iedereen/want met Jezus langs jou ben je nooit alleen.Geschreven door:
Evangelos. (gedichten met een christelijke inhoud zijn welkom op: samendelen@hetnet.nl)
Open haard hout DJP. Er is nog een mogelijkheid om je houtvoorraad aan te vullen. Te koop open haard hout, eiken t.b.v.
het DJP. In 2017 gaan we weer een project doen in Roemenië. Om geld voor het project te krijgen hebben we weer hout te
koop. Het hout is in 2015 gezaagd en gekloofd. Kostprijs € 60,- m3 gehaald. Gebracht is de kostprijs € 70,-; bellen of mailen
naar l.coenders@ziggo.nl 06-53971713.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk. KOPIJ
voor 'Kerknieuws' per mail naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur. STENCILWERK kunt u
mailen naar drukwerk@pknhardenbergheemse.nl Kopij voor de “Kerkklank” voor 16 januari 2017 per mail naar
kerkklank@pknhardenbergheemse.nl. HET KERKELIJK BUREAU is open: op dinsdag van 11.00 - 12.00 uur, en donderdag
van 19.00 - 20.00 uur: Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl
(collectemunten (Schakel) alleen 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur)
De makers van kerknieuws wensen u als lezer een voorspoedig 2017.

